ARENGUKAVA
2021-2030

SISSEJUHATUS
Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava eesmärk on hoida kultuuritegevuse järjepidevust,
rikastada mitmekülgset kultuurikeskkonda, selle loomingulist vaimu, hoida rahvakultuuri
traditsioone läbi stabiilse arengu ning säilitada kultuurilugu tulevastele põlvedele.
Arengukavas kavandatud meetmed on suunatud positiivsete arengute käivitamisele, mis
parendavad kultuurikeskuse tööd ja tõstavad valla elanike ning turistide huvi kultuurikeskuse
tegevuste vastu.
Arengukava on koostatud Põltsamaa Kultuurikeskuse, Pajusi rahvamaja ja Puurmani rahvamaja
töötajate ühisel ettevõtmisel.
Põltsamaa Kultuurikeskus lähtub oma tegevuses Põltsamaa Vallavolikogu ja Vallavalitsuse
õigusaktidest ning kultuurikeskuse põhikirjast, kultuuri- ja huvialategevust reguleerivatest
õigusaktidest ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
Põhikirja kohaselt hõlmab kultuurikeskuse arengukava vähemalt viit aastat, milles
määratletakse arengueesmärgid, töös rakendatavad juhtpõhimõtted, arengukava
tulemuslikkuse hindamine ja arengukava muutmise kord ning tegevuskava vähemalt kolmeks
aastaks.
Kultuurikeskuse arengukava on otseselt seotud Põltsamaa valla arengukavaga 2040, lähtudes
valla arengukava perioodist, visioonist ning seatud arengueesmärkidest:
• Põltsamaa valla elanikud on kaasatud, aktiivsed ja huvitatud kultuurielus osalema ja
panustama;
• Kultuurirajatised on majanduslikult mõistlikult hallatud, juhitud ja tegevustega täidetud.
• Toimiv partnerlus ja teenuste arendamine ning korraldamine era- ja kolmanda sektoriga.
• Säilitatud ja väärtustatud on kultuuritraditsioonid ning valla ajalooline pärand.
Antud arengukava on alusdokument kultuurikeskuse missiooni ja visiooni elluviimiseks, vajalike
investeeringute rahastuse taotlemiseks valla eelarvest või muudest toetusfondidest.
Arengukava lisa 1 on tegevuskava aastateks 2021 - 2024, mis on suunatud püstitatud
eesmärkide saavutamiseks.
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LÜHIÜLEVAADE KULTUURIKESKUSEST
Põltsamaa valla suurim kultuuriasutus on Põltsamaa Kultuurikeskus, mille struktuuri kuulub
2018. aasta augustist Puurmani rahvamaja ja 2019. aasta aprillist Pajusi rahvamaja.

PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS
Põltsamaa Kultuurikeskus on piirkonna suurim kultuuriasutus, kaasaegse sisustuse ja tehnikaga
sündmuste korraldamiseks, mis asub looduslikult väga kaunis kohas, on hoolitsetud ja
atraktiivne. Kultuurikeskuse suurimas saalis on teisaldatavad istmed ja üle 350 koha. Lisaks on
kultuurikeskuses kohvikunurk, duširuumid, esinejate garderoobid lava taga, helikindel
orkestriruum, külastajate garderoob, kooriruum, galerii, seminariruum, peeglite ja stangedega
varustatud tantsuklass. Alates 2020. aasta sügisest on majas kaasaegne kinosüsteem, mis pakub
mitmekesisemat kultuuri tarbimist.
Kultuurikeskusel on olemas arhiiv, suur fotokogu ja korralik rahvariiete varamu (rahvariided on
sisestatud Jõgevamaa rahvarõiva andmebaasi – www.riidekirst.ee ). Majas töötavad pädevad
inimesed, kelle side minevikupärandiga on osa väärtuse loomisel. Kultuurikeskus kannab
vastutust piirkonna rahvakultuuri elujõulisuse eest.
Kultuurikeskuses töötab 8 spetsialisti. 2021 aasta seisuga tegutseb 8 laste- ja noorte
huvitegevuseringi ning 13 täiskasvanute huvitegevuseringi. Lisaks kasutavad ruume teised
organisatsioonid huvitegevuse läbiviimiseks – tantsustuudio Dance Dream, tänavatants J.J.
Street, seltskonnatantsuklubi, Represseeritute Ühendus ning MTÜ Kuldne Iga.

PAJUSI RAHVAMAJA
Pajusi mõisa südames asuv omanäolise kompleksi peamajas tegutsev rahvamaja on
kultuuriasutusena tegutsenud juba ligi 100 aastat. Pajusi rahvamaja on imelise interjööriga
mõisahoone kultuurisündmuste ja koolituste nautimiseks. Majas on võimalus kasutada väikest
saali, mida kasutatakse galeriina, kuni 120 kohaga suurt saali, 30 kohalist salongi –
kohvikuruumi.
Pajusi rahvamajas töötab 2 spetsialisti. 2021 aasta seisuga tegutseb 4 laste- ja noorte
huvitegevusringi ning 4 täiskasvanute huvitegevusringi. Majas tegutseb üks Eesti vanimaid
rahvatantsurühmasid ja kogukonda liitev teatritrupp. Pajusi on populaarne perekondlike
suursündmuste tähistamispaigana.
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PUURMANI RAHVAMAJA
Puurmani rahvamaja on kogukonna keskuseks, mida kasutavad piirkonna elanikud. Majas on
200 kohaga ja lavaga saal, kus saab pidada pidusid ja sportida, jõusaal, spordiruum,
aeroobikasaal, fuajee koos kohvikunurgaga, ringiklassid, bändiruum ja saun. Puurmani
rahvamaja pakub tehnilist ja sisulist tuge piirkonna ühele olulisimale huviringile - Puurmani
muusikastuudiole (pea 50% mõisakooli lastest on seotud). Lisaks eelpool toodule kasutab
Puurmani rahvamaja Puurmani Mõisakool – rahvamajas toimuvad kehalise kasvatuse tunnid
ning majas asub Puurmani raamatukogu (Põltsamaa Raamatukogu haruraamatukogu).
Puurmani rahvamajas töötab 3 spetsialisti. 2021 aasta seisuga tegutseb 5 laste- ja noorte
huvitegevusringi, sh muusikastuudio ning 3 täiskasvanute huvitegevusringi. Lisaks kasutab
ruume Jõgeva tantsukool Cestants tantsutundide läbiviimiseks.
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KULTUURIKESKUSE STRUKTUUR
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KULTUURIKESKUSE MISSIOON JA VISIOON

Missioon

Põltsamaa Kultuurikeskuse, Pajusi ja Puurmani rahvamaja missioon on:
-

säilitada ning väärtustada rahvakultuuri, hoida ja edasi arendada valla kultuuritraditsioone
ning oskus leida uut ka traditsioonides;

-

pakkuda Põltsamaa valla ja piirkonna elanikele kultuurielamusi, huvi- ja vabaaja tegevusi
ning kultuuriväärtusi;

-

toetada inimese loovat ja kultuurilist arengut ja pakkuda selleks vajalikke teenuseid ning
koostööd;

Visioon

Aastal 2030 on Põltsamaa Kultuurikeskus:

-

Põltsamaa valla kultuurivaldkonna ühendaja ja juhtiv koostööpartner teistele
kultuuriasutustele kultuuripoliitika kujundamisel ja elluviimisel;

-

kujunenud rahva- ja kaasaegse kultuuri väärtusi kandvaks asutuseks Eestis, kus
soodustatakse rahvakultuuri- ja kodanikualgatuse arengut, hinnatakse annet ja loovust,
säilitatakse ajaloolist hõngu, pakutakse traditsioonilise ja uudse sisuga sündmusi ning vaba
aja veetmise võimalusi;

-

asutus, kus osatakse oma potentsiaali maksimaalselt ära kasutada – rahuolevate
klientidega, hinnatud ning motiveeritud töötajatega piirkondlik vaba aja veetmise keskus;
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PÕHIVÄÄRTUSED
Põltsamaa Kultuurikeskuse arengu planeerimisel on arvestatud mitmete põhiväärtustega:
Unikaalsus – jätkab piirkonna kultuuritraditsioone - et uus saaks tulla, tuleb vana meelde
tuletada. Kultuurikeskus kannab vastutust Põltsamaa piirkonna rahvakultuuri elujõulisuse eest.
Meil on olemas oma piirkonna rahvariiete varamu. Meil on pädevad inimesed, kelle side
minevikupärandiga on osa väärtuse loomisel. Kultuuripoliitiliste otsuste tegemisel on
prioriteediks rahvakultuur, mis on piirkonna suurimaks rikkuseks - inimese enesehinnangu
tõstmine, tema oskuste ja huvide arendamise kaudu.

Professionaalsus ja usaldusväärsus – kõigis oma tegemistes on kultuurikeskus professionaalne
ja kompetentne, sellest tuleneb asutuse usaldusväärsus ning koostöövõimelisus, maine ja
positsioon ühiskonnas. Kultuurikeskuse eestvedamisel toimuvad üleriigilised ja maakondlikud
konkursid ja sündmused. Töötajad väärtustavad pidevat arengut tegevustes, toimub kindlate
oskuste, teadmiste, harjumuste kujundamine läbi kultuuritegevuses osalemise ja
kultuurisündmuste külastamise.

Kaasaegsus – kultuurikeskus on avatud, aja - ja ühiskonna arengutega kaasaskäiv asutus, mis
eesmärkide saavutamiseks kasutab vaba aja veetmise ja lõõgastumisvõimaluste pakkumist
erinevatele sihtgruppidele. Korraldab kultuurielu nii, et inimesed pakutut mõistaksid ja selles
osaleksid, säilitades samal ajal traditsioone, mis on asutuse tegevuse aluseks.

Koostöö - väärtustab ühistegevust kõikide riigis, maakonnas ja piirkonnas tegutsevate kultuuri, spordi- ja haridusasutustega, kolmanda sektori, äriühingute, sõpruslinnade ning
omavalitsustega. Kohaliku kogukonnatunde, inimestest lugupidamise ja tolerantsuse
kasvatamine. Kultuuriasutuse mitmekesine ja aktiivne töö elavdab äriühingute
majandustegevust piirkonnas.
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TEGEVUSEESMÄRGID

Eesmärk 1: Põltsamaa Kultuurikeskus on piirkondliku tähtsusega kaasaegne keskus.

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

- kultuurielu koordineerimine toimub läbi Kultuurikeskuse;
- Põltsamaa valla ja Jõgevamaa (Viljandimaa) omavalitsuste ja kultuuriasutuste vahelise
koostöövõrgustiku tugevdamine kultuuriinfo jagamisel, ühiskoolitused, turundamine ja ühiste
algatuste elluviimisel;
- külaseltside jt kodanikualgatuste kaasamine sündmuste korraldamisse;

Eesmärk 2: Põltsamaa Kultuurikeskuses toimuv tegevus on elanike huvidest lähtuv, kõikidele
vanuserühmadele kättesaadav ning elamusi ja loovat arengut pakkuv.

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

- kõrgetasemeliste ja elujõuliste huviringide tegevuse tagamine;
- Puurmani muusikastuudio jätkusuutlikkuse tagamine;
- traditsiooniliste ürituste tagamine ja edasi arendamine,
- heal tasemel meelelahutusürituste korraldamine;
- professionaalse kultuuri (muusika, teater, kunst, kino jm) vahendamine valla, piirkonna, riigi
elanikele ning sise- ja väilsturistidele;
- kultuuriteenuste nõudluse, tarbimise ja rahulolu uuringute läbiviimine.
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Eesmärk 3: Kultuurikeskuse hoonete sisemus, välimus ja ümbrus on heakorrastatud ning
töökeskkond on tehniliselt kõrgel tasemel.

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

- kultuurihoonete (Põltsamaa, Pajusi, Puurmani) ja ümbruse vajaduspõhine
rekonstrueerimine/renoveerimine/juurdeehitus;
- tehnilise võimekuse pidev kaasajastamine;
- kinokultuuri teenuse pidev arendamine ja tehnilise baasi uuendamine.

Eesmärk 4: Organisatsiooni majanduslik tegevus on jätkusuutlik, juhtimine on tõhus,
toimiv meeskond ja motiveeritud spetsialistid.

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

- majandusliku tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks korraldatakse piletiga sündmusi;
- personali komplekteerimine lähtudes organisatsiooni arenguvajadustest ja põhikirjalistest
eesmärkidest, meeskonna koolitamine ja professionaalsuse tõstmine;
- huvitegevuse juhtide motiveerimine läbi nende professionaalse ja väärtustatud töö.
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ARENGUKAVA TÄITMINE JA ÜLEVAATAMINE

Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava elluviimist korraldab ja täitmise eest vastutab
kultuurikeskuse direktor koostöös Põltsamaa valla haridus- ja kultuuriosakonnaga.
Arengukava juurde kuuluvas tegevuskavas (lisa 1) on määratletud kultuurikeskuse lähiaastate
prioriteetsed tegevused, mida osaliselt või täiel määral rahastatakse vallaeelarvest. Lisaks
vallaeelarvele, arvestatakse tegevuskava täiendavate finantseerimisallikatena ka erinevaid
toetusfonde, finantstoetusi, struktuurifondide vahendite kaasamist ning sponsorite toetusi.
Arengukava tegevuskava vaadatakse läbi igal aastal. Vajadusel täpsustatakse arengueesmärke
ja tegevusi. Arengukava üle vaatamise käigus hinnatakse mõõdikutele tuginedes selle
elluviimise edukust ja tegevuskava täitmist, vajadusel täpsustades seatud eesmärke ja
ülesandeid ning viiakse sisse muudatused tegevuskavas. Kultuurikeskus esitab Vallavalitsusele
ettepanekud arengukava muutmiseks igal aastal vastavalt kehtivale korrale.
Põltsamaa Vallavalitsus annab arvamuse kultuurikeskuse perspektiivsete töösuundade kohta,
keskuse järgmise aasta tegevuskava ja eelarve projekti kohta ning teeb ettepanekuid selle töö
parendamiseks ja arenguks.
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Lisa 1
Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021 - 2030

TEGEVUSKAVA 2021 – 2024
Tegevuskava on Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava lisa, mis täpsustab arengukavas toodud tegevuseesmärke. Tegevuskava võib olla enne järgneva
aasta eelarve kinnitamist korrigeeritud, täpsustades tegevuste läbiviimise tähtaegu ja vajadusel viies sisse muudatusi. Rahalised vahendid tegevuskava
realiseerimiseks planeeritakse iga-aastases eelarves.

Eesmärk 1: Põltsamaa Kultuurikeskus on piirkondliku tähtsusega kaasaegne keskus.
Mõõdikud: Kultuuriasutuste vahelise koostöövõrgustiku tugevdamine kultuuriinfo jagamisel, ühiskoolitused, turundamine ja ühiste algatuste
elluviimine.
Tegevus
Elluviimise aeg
Sihttase
Märkused
Planeeritav maksumus
Piirkondliku kultuuriümarlaua
Järjepidev
Ümarlaud toimub
Eelarves on arvestatud
3 000
ja koolituste korraldamine
kvartalis 1 korra ( 4 x
omafinantseeringu ja
koostöös valla kultuuritöö aastas) ja osalejad igast
osalustasudega;
spetsialisti ja MTÜ-dega
piirkonnast; Toimub
tihedam ja süsteemsem
suhtlus
Koostöös
Järjepidev
Igal aastal 1
Eelarves on arvestatud
15 000
naaberomavalitsustega
koostööprojekt
omafinantseeringu ja
kultuurivaldkonna
naaberomavalitsustega;
osalustasudega
ühisprojektide elluviimine (nt
Koostöö edendamise,
konkursid, žanripäevad)
erinevate osapoolte
kaasamise eesmärgiks on
tihedam ja süsteemsem
suhtlus
Seltside ja kodanikualgatuse
Jooksev, vastavalt
Suuremate sündmuste
Eestvedaja on
Ei eelda täiendavat
toetamine ja kaasamine
sündmuse sisule ja
korraldamisel kaasatud
Põltsamaa Kultuurikeskus
ressurssi
sündmuste korraldamisel
vajadustele
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Uute ametikohtade loomine
(turundusspetsialist/müügijuht)

Kultuurikeskuse turundamine

2022 – 2024

Jooksev; 3 x nädalas

vähemalt 1 asutus, selts
jne
Turunduse arendamine,
tootepakettide välja
töötamine, sündmuste
osalejate kasv vähemalt
25%
Ühiselt külastatud
messid, korraldatud
sündmused, piirkonna
tutvustamine,
turundusplaani
väljatöötamine: olla
nähtav!

KOKKU:

1 ametikoha perioodi
palgafond,
20 000 aastas

40 000

Koostööpartner Põltsamaa
Turismiinfokeskus

6 000

64 000

Eesmärk 2: Põltsamaa Kultuurikeskuses toimuv tegevus on elanike huvidest lähtuv, kõikidele vanuserühmadele kättesaadav ning elamusi ja loovat
arengut pakkuv.
Mõõdikud: Rahulolu Kultuurikeskuse teenustega; külastatavus/osavõtt/ täituvus
Tegevus
Elluviimise aeg
Sihttase
Märkused
Planeeritav maksumus
Rahvakultuuri ning laste- ja
Järjepidev
Kollektiivide arv jääb
Eelarves (omavalitsus);
30 000
noorte kollektiivide
püsima ja rühma suurus
Lisarahastus:
jätkusuutlikkuse tagamine
on maksimaalne ( 8 -10
KULKA;
paari) 1 x aastas uute
Laulu- ja Tantsupeo SA
rühmade loomine
(vajadusel)
Kultuuriteenuste nõudluse,
2021-2022
Uuring viiakse läbi 1 x
Kasutada noorte ja
1 500
tarbimise ja rahulolu uuringute
aastas
vabatahtlikke abi uuringu
läbiviimine
läbiviimiseks
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Puurmani muusikastuudio
arendamine (pillid;
salvestustehnika; vahendid,
muusikaline vaheaeg)

Järjepidev

Puurmani
muusikastuudiot
teatakse ja tuntakse laste
ja noorte muusikalise
tegevuse järgi.
Muusikastuudio töös
osaleb 85% Puurmani
Mõisakooli õpilastest

Eelarves (omavalitsus);
Lisarahastus: Noorte
projektid; huvitegevuse
lisarahastus

15 000

Traditsiooniliste sündmuste
korraldamine (sh
meelelahutuslikud, tunnussündmused )

Jooksev

Eelarves (omavalitsus);
Koostööpartneri leidmine
erasektori näol

50 000

Professionaalse kunsti
vahendamine

Jooksev

Kultuurisündmuste ühine
ja järjepidev süsteemne
turundamine,
väljakujunenud
suursündmused (aastas
3-4); uute traditsioonide
algatamine 1 sündmus
aastas
8 x aastas;
Kultuurikeskuse galeriid
Tuntakse kui väga head
näituste kohta,
külastatavus suureneb
vähemalt 25%

Eelarves (omavalitsus)

1 000

KOKKU:

97 500

Eesmärk 3: Kultuurikeskuse hoonete sisemus, välimus ja ümbrus on heakorrastatud ning töökeskkond on tehniliselt kõrgel tasemel.
Mõõdikud: Korrastatud objektid; tehtud investeeringud.
Tegevus
Elluviimise aeg
Sihttase
Märkused
Planeeritav maksumus
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Kaasaegse helitehnika
soetamine (monitorid,
laserprojektor, rippuv PA,
Puurmani uus helisüsteem )

Järjepidev

Kaasaegse valgustehnika
soetamine ( valguse stangede
motoriseerimine; valguspargi
täiendamine)

Järjepidev

Põltsamaa Kultuurikeskuse
suure saali akustika
parendamine ja sanitaarremont

Kultuurikeskuse II korruse
kammersaali ehitamine
(projekteerimine, ehitustööd)
Kultuurikeskuse juurdeehitus
(teatri- ja kinosaal)

Kultuurikeskust tuntakse
kui väga heade
võimalustega keskust,
helitehnika on
uuendatud 100%
Kultuurikeskust tuntakse
kui väga heade
võimalustega keskust,
valgustehnika on
uuendatud 100%
Kultuurikeskuse saali
renoveerimine ja
akustiliste plaatide
paigaldamine, mis
suurendab kino
külastatavust 20%

Eelarves (omavalitsus) – igal
aastal planeerida 1-2
soetust; leida lisarahastuse
võimalusi

35 000

Eelarves (omavalitsus) – igal
aastal planeerida 1-2
soetust; leida lisarahastuse
võimalusi

25 000

Tegevused toimuvad
vastavalt eelarvele

20 000

2021 –

Ruum on välja ehitatud

50 000

2022 -

Hoone juurdeehitus on
rajatud ja kasutamiseks
avatud. Tagatud on laiale
sihtgrupile kaasaegsed ja
mitmekesiseid võimalusi
pakkuvad tingimused,
toimuda saab paralleelselt
erinevate sündmuste ning
teatri- ja kino läbiviimine

Lisarahastus: projektid;
MATA; investeeringud;
omafinantseering
Lisarahastus: projektid;
MATA; investeeringud;
omafinantseering

2021 – 2024
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800 000

Lukustava prügimaja
paigaldamine kultuurikeskuse
(ka Pajusi ja Puurmani
rahvamaja) juurde
Kultuurikeskuse siseruumide
sanitaarremont (puhkpilliruumi
helikindluse suurendamine)

2021 - 2023

Territooriumi üldpilt on
korrastatud ja seisab
puhtana

ühe prügimaja paigaldamine
aastas

13 000

2021 - 2024

Võimalik teostada osaliselt

18 000

Kultuurikeskuse
ventilatsioonisüsteemi
rekonstrueerimine
Kultuurikeskuse aknaraamide
renoveerimine/väljavahetamine

2022 – 2024

Hoone ruumid on
korrastatud võttes
arvesse kasutajate
vajadusi ning luues
seeläbi kaasaegsed
võimalused edasiseks
kasutamiseks
Hoone tehniline pool on
korrastatud ja toimiv

Projektid; investeeringud

30 000

Korrastatud ja hooldatud
hoone, uksed kaitstud
vihma eest
Hoone on korrastatud
ning erinevatele
sihtgruppidele
kasutamiseks avatud
Hoone tehniline pool on
korrastatud ja toimiv ja
vastab ohutusnõuetele

Võimalik teostada osaliselt,
eelarves (omavalitsus)

15 000

Projektid; investeeringud

70 000

Võimalik teostada osaliselt;
eelarves (omavalitsus)

15 000

Hoone on korrastatud
ning erinevatele
sihtgruppidele
kasutamiseks avatud

Võimalik teostada osaliselt;
Projektid; investeeringud

70 000

2022 – 2023

Kultuurikeskuse välifassaadi
soojustamine ja krohvimine

2022 -

Kultuurikeskuse lava
elektrisüsteemi renoveerimine
ja ümberehitus tänapäevaste
ohutusstandarditega
Pajusi rahvamaja fassaadi ja
karniisi parandamine
(põhjapoolse välisseina
soojustamine, niiskustõke)

2021 -

2022-2024
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Pajusi rahvamaja remontimine
(II korrus, trepikoda, esinejate
garderoob ja külastajate
garderoobi põrand)

2022 -

Pajusi rahvamaja osaline
akende väljavahetamine ja
varikatuse paigaldamine
Puurmani rahvamaja ruumide
renoveerimine (suur saal,
jõusaal ja muusikastuudio klass)

2022 -

Puurmani rahvamaja
välifassaadi kalde remont

2021 – 2024

2021 - 2024

Hoone ruumid on
korrastatud võttes
arvesse kasutajate
vajadusi ning luues
seeläbi kaasaegsed
võimalused edasiseks
kasutamiseks.
Korrastatud ja hooldatud
hoone, uksed kaitstud
vihma eest
Ruumide
renoveerimisega luuakse
mitmekülgse
kasutusotstarbega ja
aktiivse kasutusega
rahvamaja.
Hoone on korrastatud
ning erinevatele
sihtgruppidele
kasutamiseks avatud

Projektid; investeeringud

50 000

Eelarves (omavalitsus)

10 000

Võimalik teostada osaliselt
Eelarves (omavalitsus)

30 000

Eelarves (omavalitsus)

20 000

KOKKU:

1 271 000

Eesmärk : Organisatsiooni majanduslik tegevus on jätkusuutlik, juhtimine on tõhus, toimiv meeskond ja motiveeritud spetsialistid.
Mõõdikud: Osalejate arv on suurenenud, personali ametialane kompetentsus suureneb
Tegevus
Elluviimise aeg
Sihttase
Koolituste läbiviimine
Järjepidev
Personali arendamine,
kultuurikeskuse töötajatel
koolitamine 2-3 x aastas,
motiveerimine
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Märkused
Eelarves (omavalitsus);
Lisarahastus: KULKA

Planeeritav maksumus
10 000

Ringijuhtide motiveerimine (
vähemalt 2 ringijuhti töötavad
töölepinguga)

2021-2024;

Olemas töölepingud 2
ringijuhiga, olemas
aktiivne ja motiveeritud
ringijuhid, ühtne järgitav
tegevuskava

Omavalitsus:
Lisarahastus: Rahvakultuuri
Keskus (KulMin)
2 ametikoha perioodi
palgafond,
20 870 aastas

41 740

Töötajate palgatõus

2022 - 2024

Motiveeritud ja
rahulolevad töötajad, kes
töötavad ühiste
eesmärkide nimel; ühtne
järgitav tegevuskava
2 - 3 sündmust kuus;

Palgafond, kasv igal aastal
5%

40 200

Jooksvalt inventari
uuendamine ja
väljavahetamine ning
tugiinfrastruktuuri
arendamine

Vajadusel ja võimalusel 1-2 x
aastas;
Eelarves (omavalitsus);

Piletitega sündmuste
korraldamine
Tööks vajamineva inventari
kaasajastamine

Jooksev
Jooksev

KOKKU:
TEGEVUSKAVA MAKSUMUS
KOKKU:

Hoida piletitaset vastavalt
inimeste võimalustele
30 000

121 940
1 554 440
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